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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 5 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 17 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 буква „в“ се изменя
така:
„в) трудоустрояване поради бременност
или кърмене, или напреднал етап на лечение
инвитро;“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „по чл. 50, ал. 1“ се
добавя „и чл. 50а от“ и след думите „№ 2“ се
добавя „и 2а“.
2. В т. 2 след думите „раждане на дете“ се
добавя „и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст“.
§ 3. В чл. 8 се създава ал. 3:
„(3) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9
осигурителите, техните клонове и поделения и
осигурителните каси еднократно удостоверяват
и данните относно банковата сметка на лицето
за изплащане на паричните обезщетения.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 10
осигурителите, техните клонове и поделения и
осигурителните каси еднократно удостоверяват
и данните относно банковата сметка на лицето
за изплащане на паричните обезщетения.“
§ 5. В чл. 10 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително на банковата сметка за
изплащане на паричните обезщетения“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9
или приложение № 11 самоосигуряващите се
лица еднократно декларират и данните относно
банковата си сметка за изплащане на паричните
обезщетения.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „за изплащането му“ се заменят със
„за изплащане на паричните обезщетения“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 7. В чл. 16, ал. 1, изречение второ думите
„(ЕИК) по Закона за търговския регистър/
ЕИК по БУЛСТАТ“ се заменят с „(ЕИК)/код
по БУЛСТАТ“.

